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Sekcji Polskiej  

w collège’u "Les Hauts Grillets” w Saint-Germain-en-Laye 

Informacje ogólne  

Sekcja Polska w collège'u " Les Hauts Grillets " dziala od listopada 1998 roku i podlega 
polskiemu Ministerstwu Edukacji Narodowej , które zatrudnia nauczycieli jezyka polskiego i 
historii. 

Nauka w collège'u w klasach od 6éme do 3éme odpowiada klasom V i VI szkoly 
podstawowej oraz I i II gimnazjum. Po ukonczeniu collège'u uczniowie maja mozliwosc 
kontynuowania nauki w sekcji Polskiej Liceum Miedzynarodowego. 

Programy jezyka polskiego oraz historii realizowane podczas nauki w Sekcji oparte sa na 
wytycznych MNE i pokrywaja sie z programami nauczania w szkolach polskich. Nauka  w 
collège'u oraz liceum, oprócz wszystkich przedmiotów przewidzianych programem 
francuskim, obejmuje tygodniowo 4 godziny jezyka polskiego w collège'u oraz 6 godzin 
jezyka polskiego w liceum, jak równiez 2 godziny historii w obu typach szkól. 

Czteroletni proces nauczania w collège'u konczy sie egzaminem Brevet w opcji 
miedzynarodowej, dodatkowo obejmujacym sprawdzian z jezyka polskiego i historii. Od jego 
rezultatów zalezy przyjecie do Sekcji Polskiej w Liceum Miedzynarodowym w Saint-
Germain-en-Laye otwartej we wrzesniu 2002 roku. Konczac Liceum, uczniowie zdaja 
francuska mature w opcji miedzynarodowej OIB, która uznawana jest we wszystkich polskich 
i francuskich uczelniach wyzszych.  

Nauka w Sekcji Polskiej jest bezpltna. Rodzice ponosza jedynie koszty zakupu podreczników 
do jezyka polskiego i historii. 

W bibliotece Collège'u istnieje dzial polski , który jest 
stale wzbogacany ze srodków budzetu szkoly oraz 
dzieki uprzejmosci Rodziców. 

Uczniowie moga korzystac z transportu szkolnego, 
dowozacego dzieci z 60 okolicznych miasteczek. 

  

  

Zapisy do Sekcji  



Warunkiem przyjecia do Sekcji jest znajomosc jezyka polskiego. Rodzice zobowiazani sa 
zglosic kandydature dziecka w sekretariacie Collège'u i dostarczyc wykaz jego wyników w 
nauce z poprzedniego roku i z ostatniego trymestru.  

W marcu w Collège'u odbywa sie zebranie rodziców zainteresowanych zapisem dzieci do 
szkoly na nowy rok szkolny polaczone ze sprawdzianem pisemnym dla kandydatów, podczas 
którego uczniowie musza wykazac sie umiejetnoscia pisania, czytania i formulowania 
wypowiedzi po polsku. 

O przyjeciu do Sekcji decyduje Dyrektor Collège'u na podstawie rezultatu egzaminu  i 
wyników w nauce. 

Nasz dokladny adres: 

Collège "Les Hauts Grillets" 
Section Polonaise  
10, Boulevard Hector Berlioz  
78 100 Saint Germain-en-
Laye 
tél. 01 30 87 46 20 
fax. 01 30 87 46 49 
e-mail : 
leshautsgrillets@ac-
versailles.fr 

 


